


 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ               (ไทย) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9  แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ-ลิสบอน-หอคอยเบเล็ง-มหาวิหารเจอโรนิโม        (ยูเออี-ลิสบอน)   

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

07.15 น. เดินทางสูก่รุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 191 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้น าทา่น

ชม เคป ดา รอคค่า (Cabo da roca) อนัเป็นแหลมท่ีตัง้อยูป่ลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีป ยุโรป ถดัไปเป็น

มหาสมุทรแอตแลนติก น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) อีกหน่ึงเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักทอ่งเท่ียว 

เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ความร่มร่ืนของเขตอุทยาน

เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีคอ่นขา้งมีความโดดเดน่ของแควน้      

แกรนดลิ์สบอน ประเทศโปรตุเกส  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Sana Metropolitan Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม เคป ดา รอคค่า-เมืองซินทรา-บาดาจอซ                      (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกส

ตัง้อยู ่ริมฝั่งแม่น ้าเตจู ้(Tejo) โดยผา่นเสน้ทางมอเตอร์เวยส์ายส าคญัท่ีทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัภาพชีวิตชนบท       

ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอร์ค (Cock) ตลอดการเดินทางทา่นจะไดใ้หภู้มิประเทศท่ีแตกตา่ง ท ัง้ริมฝั่งมหาสมุทรและ     

ฝั่งแผน่ดินใหญ่ ลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 

800 ปี และเคยประสบกบัเหตุการณ์แผน่ดินไหวในศตวรรษท่ี 17 

จึงท าใหอ้าคารเกา่แกโ่บราณไดร้ับความเสียหายเป็นจ านวนมาก 

ผูน้ าคนส าคญัของเมืองในสมยันั้น คือ มารคิ์ส เดอร ์ปองปาล   

(Marquis de Pombal) ไดเ้ร่ิมบูรณะและจดัวางผงัเมืองลิสบอน

ใหม่ใหท้นัสมยั เกิดการสรา้งถนนและอาคารสมยัใหม่กลายเป็น

เมือ ง ลิสบอน ท่ีส วยงาม มี เอกลักษณ์ เป็ นของตน เอ งจน ถึ งปั จ จุ บัน  น าท่านถ่าย รูปหอคอย เบ เล็ ง                 

(Belem Tower) เดิมสรา้งไวก้ลางน ้าเพ่ือเป็นป้อมรักษาการณดู์แลการเดินเรือ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไป

ส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์

ท่ีสวยงาม จากนั้นน าทา่นบนัทึกภาพกบั อนุสาวรียดิ์สคฟัเวอร่ี สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี 

แหง่การส้ินพระชนมข์อง เจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเจอโร นิโม ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก ่

วาสโก ดากามา ซ่ึงไดเ้ดินเรือสูป่ระเทศอินเดียไดเ้ป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1498 ซ่ึงมหาวิหารแหง่น้ีเป็นผลงานอนัเย่ียม

ยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้เสร็จสมบูรณ ์และ



 

  
 

ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าทา่นเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ เมืองพรมแดน

ตะวนัตกสุดของประเทศสเปน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ AC Hotel Badajoz by Marriott หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี เซวิลญ่า-มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลัดา-คอรบ์า                         (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเซวิลญ่า (Seville) ซ่ึงตัง้อยูใ่นแควน้            

อนัดาลูเซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้    

งานเทศกาลท่ีจดัข้ึนในเมืองเซบีญา่ไดร้ับการกลา่วขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในแควน้              

อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกวา่ 800 ปี จึงไดร้ับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์

คอ่นขา้งมาก น าทา่นชม มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญท่ี่สุดในสเปนสรา้งดว้ยศิลปะ      

แบบโกธิค ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งงามวิจิตร สรา้งข้ึนแทนท่ีตัง้ของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการใหย่ิ้งใหญ่แบบไมมี่ใคร

เทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบติัล า้คา่ มีท ัง้ภาพเขียน,เคร่ืองใชใ้นพิธีของศาสนาท่ีท ามาจากทองค าและเงิน           

ลว้นแตป่ระเมินคา่มิได ้อีกทัง้ยงัเป็นท่ีเก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย น าทา่นถา่ยรูป หอคอยฆีรลัดา (giralda)       

หอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับทา่นท่ีสุขภาพไมเ่อ้ืออ านวย) ติดกนักบั      

มหาวิหารเป็นลานสม้และน ้าพุ เพ่ือใชใ้นพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้เป็นลานกวา้งมีปราสาทอลัคาซาร์ 

สถาปัตยกรรมท่ียงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสรา้งสรรคข์องชาวมวัร์ ในอดีตเคยเป็นพระราชวงัของ

กษัตริยส์เปนมากอ่น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคอรโ์ดบา (Cordoba) ครั้งหน่ึงเคยถูกครอบครอง

โดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ากวัดลักีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของวฒันธรรม

มุสลิมในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองน้ีเป็น

เมืองในระบบกาหลิบท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยุโรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มีการสรา้งมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรู้

ดา้นวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Macia Alfaros Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  มสัยิดเมซกีตา้-โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-มาดริด-น ้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร ์            (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชม 

มัสยิดเมซกีต้า ท่ี มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตร       

ดว้ยการใช เ้สาหินจ านวนมากถึง 850 ตน้ ต่อยอดเสาดว้ย

โครงสรา้งคานโคง้แบบศิลปะโรมัน ผสมกบัลวดลายแบบมัวริช 

ประดบัดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ท ัง้อาคาร 

ดา้นในสุดของมัสยิดจะสร้างมีหรับ อนัเป็น เคร่ืองหมายแสดง

ทิศทางของเมืองเมกกะ ตอ่มาเม่ือชาวคริสตเ์ขา้มายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงไดมี้กา รสรา้งโบสถข้ึ์นบริเวณก่ึงกลาง

ของมสัยิด และสรา้งหอระฆงัสูง 93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนสม้และลานน ้าพุ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเกา่ของสเปน

ตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึงการ

ผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองลา่งลอ้มรอบไปดว้ย    

แมน่ ้าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก น าทา่นเท่ียวชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดิม        

(ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาทา่นจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญท่ี่ชาวโรมนั



 

  
 

สรา้งข้ึนเพ่ือปกปักษ์รักษาเมือง น าทา่นสู่เขตเมืองเกา่ ผา่น  ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หน่ึงในประตูเมืองท่ีมี

ความส าคญัท่ีสุด น าทา่นชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค , มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ น าทา่นถา่ยรูป

ดา้นหนา้ มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีย่ิงใหญส่วยงามแห่งหน่ึงของโลก           

ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน แตเ่ดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ตอ่มาไดก้อ่สรา้งรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะ

แบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแตง่อยา่งงดงาม

วิจิตรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมดา้นในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอด               

ในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากนั้นน าทา่นแวะถา่ยรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ี           

จิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ท่ีพกั  ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรือระดบั

เดียวกนั  

วนัท่ีหก เซโกเวีย-มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย-Las Rozas Village Outlet                            (สเปน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเซโกเวีย เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเซโกเบีย 

ในแควน้คาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่ริเวณจุดบรรจบระหวา่งแมน่ ้าเอเรสมา กบัแมน่ ้ากลาโมเรสณ 

เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวโรมนัและชาวมวัร์ เมืองน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ เซโกเบีย       

น าทา่นถา่ยรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานสง่น ้าโรมนัท่ีมีช่ือเสียง น าชมเขตเมืองเกา่ซ่ึงลอ้มรอบ

ดว้ยก าแพงท่ีสรา้งข้ึนตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และไดร้ับการบูรณะในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  น าท่าน เดินทางสู ่                

Las Rozas Village Outlet อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่เลือกซ้ือสินคา้

มีกว่าร้อยร้านคา้ อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, 

Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, 

Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, 

Calvin Klein ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นชมการแสดงระบ าฟลาเมงโก ้โชวช่ื์อดงัซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศสเปน น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Holiday Inn Madrid Calle Alcala Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ด มาดริด-พระราชวงัหลวง-สนามฟุตบอลซานเตียโกเ้บอรน์าบิล-น ้าพุไซเบเลส-พลาซ่า มายอร ์

                                    (สเปน-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมภายในพระราชวงัหลวงแห่งสเปน แห่งกษัตริยฮ์วน 

คาร์ลอส มีความสวยงามโออ่า่อลงัการไมแ่พพ้ระราชวงัอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความ

ใหญ่โตของพระราชวงัแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวงัลูฟว ์ในฝรั่งเศส ตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแม่น ้า      

แมนซานาเรส สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1735 ใชเ้วลาสร้างถึง 25 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยการ

ผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง (แตเ่ปิดใหเ้ขา้ชม

เพียง12หอ้ง) ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแตง่อยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินส าคญั ท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้น 

รวมทัง้ส่ิงของมีคา่ตา่งๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เคร่ืองใช,้ อาวุธ ฯลฯ พร้อมชมความสวยงามของ        

อุทยานหลวง อุทยานไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีการเปล่ียนพนัธุ์ไมทุ้กฤดูกาลท าใหมี้ความสวยงามทัง้ปี  น าทา่นถา่ยรูป

ดา้นหนา้สนามฟุตบอลซานเตียโกเ้บอรน์าบิล ของทีมราชนัชุดขาวรีลมาดริด ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัโลก มีนักเตะท่ีมีช่ือเสียงเลน่อยูม่ากมาย อาทิเชน่ คริสเตียโน่ โรนัลโด,้ ดาวิด บีญ่า, กากา้ ฯลฯ ใหค้ณะ       



 

  
 

ไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้มากมายอาทิเชน่ ผา้พนัคอ, หมวก, เส้ือฟตุบอล, ลูกฟตุบอล, แกว้น ้า, มาสคอตของทีม ฯลฯ 

ซ่ึงเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสรรีลแมดริดไวเ้ป็นท่ีระลึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทา่นผา่นชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสรา้งอุทิศใหแ้กเ่ทพธิดา

ไซเบลีน เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาลา่ (Puerta De Alcala)  

ท่ีสรา้งถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 น าทา่นสู่ พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตู      

พระอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงัเป็นศูนยก์ลาง

รถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแน่นดว้ยรา้นคา้และ

หา้งสรรพสินคา้ใหญม่ากมาย น าทา่นสู่ถนนเซอรร์าโน่ แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมอาทิเชน่ Louis Vuitton, 

Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นตน้ อิสระทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลา      

น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 144 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด ดไูบ-กรุงเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

07.15 น. ถึง สนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

09.35 น. เดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372   

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

****************************** 

 

อตัราค่าบริการ   

  

  

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

✓ คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต ่ากวา่  

12 ปี(ไมมี่เตียง) 

 

พกัเดียว 

มิถนุายน 27 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61 49,900 47,900 10,000 



 

  
 

✓ คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5.      กรณีท่ีทา่นตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศและตา่งประเทศ  เชน่ (ต ัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ที่ ทุก 

        ครั้งกอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

        มิเชน่นั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 



 

  
 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ ย่ืนสถานฑตูสเปน ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ  

 ( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสี จ านวน 2 ใบ  ขนาด 1.5  2 น้ิว (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและควรมีอายุ

ไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ /  ส าเนา

ทะเบียนสมรส (ถา้มี/ ใบสติูบตัร (ในกรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า18ปี ) 

4. หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทาง

ไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

6. รายการเดินบัญ ชีย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank 

Certificate) ใชย่ื้นคู่กนั ออกโดยธนาคาร 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 

และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง 

และสามารถท่ีจะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา  **สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแส

รายวนั**  

6.1 ผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีสามารถสืบ   

ความสมัพนัธไ์ด ้หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) เอกสารท่ีตอ้งใชเ้พ่ิมเติม คือ Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคาร

พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนย่ืนคูก่นัเทา่นั้น ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) และระบุบช่ือผู ้

เดินทาง ตอ้งสะกดช่ือ– นามสกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต เป็นฉบบัภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคาร 7 วนัก่อน

ย่ืนวีซ่า และ ผูเ้ดินทางจะตอ้งแสดงเอกสารสถานะการเงินขอตนเองดว้ยเชน่กนั  

7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) 

เทา่นั้น  

8. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง

และตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มกนัในวนัย่ืนวีซ่า พรอ้มเซ็นช่ือในใบค ารอ้งขอวีซ่าต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสถานฑูต  

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ  ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  



 

  
 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

11.เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ  

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ขัน้ต า่ฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 



 

  
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

         สิง่ทีช่่วยในการด ารงชีพ                                                 สิง่ทีช่่วยในการด ารงชีพ 

  เงินสด        เงินสด 

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง 

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต 

  ช าระค่าทีพ่กัล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าทีพ่กัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อื่น (โปรดระบุ)       อื่น (โปรดระบุ) 

 

********************************************** 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งส้ิน    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 


